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 بخش یبه نام ذات هست

 یخاکستر یایدلنوشته : رو نام

 کاربر انجمن تک رمان nesa1375: سندهینو

 glAdiAtor: راستاریو

 دهیدلنوشته: برگز سطح

 : درام عاشقانهژانر

**** 

 :1 ی دلنوشته

 سراغ دفتر خاطراتم!. رمیم ره،یگیکه م دلم

 .سهینویو دلم م رمیگیخودکار دستم م هی

 .هامیهام، دلتنگدل گرفتن از

 چند صفحه پر شده. ام،یخودم که م به

 فقط غمام توشه! یسختمه، طفلک یروزا قیرف دفترم

هاش از هامه، از بس صفحه هیگرم شونه گر دمش

 و خشک شده. سیاشکام خ

بغلت کنه و بگه من  تونستیبغل هم داشت! م کاش

 .یبش یکن تا خال هیتو گر جامنیا

 !هیخوب قیرف

 .هامهیدلتنگ ینیبه ورقش سنگ ورق

 شده از غم و درد نیسنگ نمیا نه،یا شیبد فقط

 .یتوشه تا شاد شتریب غم
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 شتریهام بسختم، ببخش که نوشته یروزا قیرف ببخش

 بود. یبرات درد و ناراحت

 دلتنگ خودمم. ق،یتنگه رف دلم

 .الیخیب الیخ هیدل آروم،  هی دلتنگ

 .روز خواب آروم قد چند هیخواب،  دلتنگ

*********************************** 

 :2 یدلنوشته 

 کنم. تیباز دلم خواست صدا دوباره،

 تو را دارد. یباز هوا دلم

 ،یباران یهوا نیا در

 دل گرفته نیا با

 .نیبغض سنگ نیا و

 .کنمیم تیباز هم صدا و

 حال بد به خاطِر نبود توست! نیجان، تمام ا دلبر

 ،یرا نداشت میهااشک دنیکه طاقت د تو

 !؟یشویدور م میهااشک الیخیچگونه ب پس

 !دلبر

 .ستیدلم ابر حال

 طوفان به سَر دارد. یهوا

 !دلبر
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 ؟یرسیداد دلم م به

************************************** 

 :3 یدلنوشته 

 !خواهدیبهانه م دلم

 ستن،یز یبرا یابهانه

 مثل تو، از جنس تو!. یابهانه

آمدنت را  دیعطرت، که قبل از خودت نو یبو مثل

 بدهد.

 چون ماه! ،یدرخشیکه در آن م دتیسف راهنیپ مثل

 .شودیبا تو معنا م یزندگ و

 من. ماه

************************************* 

 :4 یدلنوشته 

 !.باستیچه ز تیهاجنگل چشم ند،یگویم

 بایز د،یکه نشود تو را در آن د یچشمان مگر

 !شود؟یم

 که سهل است، ایو در جنگل

 .خواهمیرا هم نم ایدن تویب

************************************ 

 :5 یدلنوشته 

 .آرمیکه هوا کم م شمیانقدر دلتنگت م ،یگاه
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 .مونمیم نفسیب

 تو حجم نداره، یبرا یدلتنگ

 .یستین ای یدلتنگ ای

 هیرو تو  نیکره زم یحجم آدما کنمیفکر م ،یگاه

 .ینفر دار

 .ییایدن هیاما  ها؛ینفر هی

 من! یایدن

 هست؟! هامیبه حجم دلتنگ حواست

*********************************** 

 : 6 یدلنوشته 

 !لدای

 شب ساله! نیتربلند گنیم لداست،ی امشب

 لداست؟ی! بدون تو هر شب دوننینم مگه

 .لدایاز  بلندتر یحت

 !ییمن تو یلدای

 .یستین لدامونی نیتو اول نیبب

 .شمیدلتنگت م شهیاز هم شتریب قهیدق کیمن  و

 ؛یِ دلم، آسمون امشب مهتاب جانِ 

 .ستیقشنگ ن یستیتو ن اما

 گهی! که میدیشن ونیا
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 .خوامیرو م بمی"امشب شب مهتابِ، حب

 ."خوامیرو م بمیاگر خوابِ، طب بمیحب

 بمیدلم طب خواد،یرو م بمیدلم حب تیب نیا مثل

 .خوادیرو م

 .زنهیهمه جا تو ذوق م تیخال یجا ؟ینیبیم

 !؟یکنیرو حس نم یهمه دلتنگ نیمن! ا نفس

 !یتوام دلتنگ دونمیم

 و گرفته.اومدنت نام انتظار

 جان! دلبر

 !هام؟یهست به حجم دلتنگ حواست

مگه  یکه بگم دلم گرفته و بگ یستیهست، ن حواست

 من ُمرَدم!

 و تموم کن این درد دلتنگی رو.بیا 

*********************************** 

 : 7 یدلنوشته 

 است!. دنتید تابیقدر دلم بچه ،یگاه

 .یالیخیقدر بچه و

*********************************** 

 : 8 یدلنوشته 

 و،قلبم نیبب

 از توعه. ُپر
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 !شدیقلبت ُپر از من م کاش

********************************* 

 : 9 یدلنوشته 

 .دنمیتنها بهونه، واسه نفس کش سالم

 کردنم. یواسه زندگ د،یتنها ام سالم

 .میزندگ یهابهار تمام فصل یا سالم

 شهیسرسبزه، هم شهیخوبه، هم شهیهم میدگتو زن با

 .هاتیبا خوب هات،یبا مهربون درخشهیم

. شهیقند تو دلم آب م ،یریام مقربون صدقه یوقت

تو  یرو بهم دادن، وقت ایانگار، انگار کل دن

دوِست دارم، حس  یگیم ی. وقتیدوسم داشته باش

 تو. یبه سو کنمیرو َابرام و دارم پرواز م کنمیم

واسه  دنت،یواسه دوباره د کشه،یواست َپر م دلم

هات، نفس یصدا دنیواسه شن م،ینفس دادن به زندگ

بهم  کهنیواسه ا م،یدادن به زندگ یواسه دلگرم

واسه  ارمیکه بتونم دووم ب یبد دیام ،یبد دیام

 دست آوردنت .به

********************************* 

 : 10 یدلنوشته 

 کنارم؛ یستین

 تو قلبم. یهست شهیهم اما

 .امیکنار ب تونمیمنبودنت ن با

 ممکنه! ریبهتره بگم غ سخته،
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 !یبود میندارم، آخه زندگ یزندگ تویب

 !یبود امیندارم، رو ایرو تویب

 !یحرومه، آخه نفسم بود دنمینفس کش تویب

 نفس دنیایی.تو 

********************************* 

 : 11 یدلنوشته 

 ،یو دور خودت حلقه کندستات دیها! باوقت یگاه

 .یمحکم بغل کن وخودت

 ؟یریگیغم بغل م یکه زانو ستمیمگه خودم ن ،یبگ

تو بغلت، مثل گهواره تا آروم  یتاب بد خودتو

 .یش

 .یببار واتیبغل خودت دلتنگ تو

و  یلبخند بزن هی یو بتکونلباسات ،یشبلند بعدش

 .یاز نو شروع کن

 .یباز بجنگ و

************************************* 

 :12 یدلنوشته 

و حالت  یریدلگ یهاهاست، شباز اون شب امشب

 ها.جمعه نیسنگ

ساعت رو  یهاعقربه گهید شه،یغروب که م جمعه

 ُهل داد که بره جلو. دیبا

و بغض  هیو گر یریبدون دلگ شه،یرو هم م هاجمعه

 گذروند.
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 .شهیتر مراحت یهمه چ یکه باش تو

 !.یستیاما ن ها؛یهست

 .شهیهم یفاصله؛ اما کنارم یکل با

 یهاجمعه نیهم ،یبود نجایکن اگه خودت ا فکر

 !.شدیم یترقشنگ یچقدر روزا ریدلگ

ها را ُگم کرده که فرسنگ یجمعه هم، کس یانگار

 باهاش فاصله داره.

 وقت ُپر نشه. چیه د،یکه شا یافاصله

 !.یتلخ قتیحق چه

با دلت  یخوایاما نم ؛یدونیرو م قتیحق نیهم

 .شیریبپذ

باالخره  اد،ی. که مدیام د،یام د،یام فقط

 .نمشیبیم

 .کنمیباالخره بغلش م شه،یتموم م یدور باالخره

 .بارمیرو تو بغلش م یدلتنگ ایدن هی و

 کنار توام. هیتو حسرت گر ی! من حتیبنیم

که بدون ترس نبودنت و  نه،یا هیگر نیا فرق

 .تِ یدور یدلتنگ

 یریحالت نحس دلگ نیو ا یایروز جمعه ب هی کاش،

 !یببر نیها رو از بجمعه

************************************** 

 :13 یدلنوشته 

 به روت بخنده!. ایبخند، تا دن گنیم
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که اشک از  خندمیم خندم،یم خندم،یم اونقدر

 .ادیچشمام م

 بلند. یبا صدا زنمیم قههقه

 کنن،یتو نگاشون نگام م یحسرت هیبا  هایسر هی

 جورنیقدر حالم خوبه و احال من که چهکه خوش به

 !خندمیم

تر بخند، که آروم رنیچشم ُغره م گه،ید یهایسر هی

 بلند بخنده. محجوب باش!. یدختر با صدا بهیع

 نیلبخند غمگ هیهستن که با  گهید یهایسر هی اما

با  یها! خندهونندیکه م ییهاهمون کنن،ینگام م

 بلندم واسه خفه کردن بغضاِم. یصدا

 که منو خوب بلدن. ییهاهمون

 مونمیبرسم خونه، گوشه اتاقم من م یوقت دوننیم

 هام.و اشک یو آهنگ و دلتنگ یهندزفر هیو 

 .شهیتر مکه بزرگ و بزرگ ییهابغض و

 یخال هی"بغض منو گر گهیپارسا م یکه عل ییجااون

 .کنهینم یبرام کار یکس جانیا کنه،ینم

باد، خدا رو چه  یهارو شونه زارمیم وهامدرد

 نجاتم داد." دی! شایدید

 .کنهیترت مهات دلتنگبغض ادیاز حجم ز یخفگ حس

خودم  یهاقدر دلم، واسه اون لحظهکه چه آخ

 .سوزهیم

 بشم. هامهیو بغل کنم و شونه گردارم، خودم دوست

 هیدلتنگ هینشده  یزیخبرته؟ چآروم دختر چه بگم،

 !گهید
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 و، من تا تهش باهاتم.جمع کن خودت پاشو

********************************* 

 : 14 یدلنوشته 

 .یشد دایپ ییهویکه تو  ی! روزریبخ ادشی

 بودم، دهیهستم. من فقط ازت شن یکه گفت یروز

 .یافرشته هیبودم که  دهیشن

 حرف زدن فرشته بودنت ثابت شد. نیاول با

 !گنیکه فقط به دخترا نم هافرشته

 !یکه باور نکن شنیم ییهاَمردا فرشته ،یگاه

 .ینموند یول انصاف؛یب یبش یبود همه چ قرار

 .یرفت یاول راه گذاشت همون

 ... .یول ؛یبد ادمیخوب  یزایچ یبود، کل قرار

که  م،یاز نو بساز ویهمه چ میخودت"اومد بقول

برگا  یوها، همهآرز یو همه  دیچیباد خزون پ

 سقوط کردن."

 !ادته؟ی م،یبود باهم دردا رو کم کن قرار

 ها هزار برابر شد.و درد یپس؟ رفت ییکجا

 .میباهم غصه بخور ،ییدوتا میخواستیم

 !.بود یصدات چ ،یبود یتو چ دمینفهم هنوزم

 !زنهیبه دلم م یشیصدات چه آت یدونیکه نم آخ

 .شهیمثل هم ره،یگیبا صدات م بغضم

تا خاطره. چند هیاون همه قول و قرار موند  از

 دنیکه از د یسنگ قبر! سنگ قبر هیصدا، و... . 
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 یهمه دلتنگ نیجواب ا یایهمونم محرومم. چرا نم

 !؟.یرو بد

 رونیب گهید وارتیتو س یبه بعد، رفت ییجا هی از

 .یومدین

 .یو رفت یگذاشت یسال، دلتنگ یکل قد

 شتریب یحسرت تو! حسرت روزا ایدن هیموندم و  من

سنگ  دنیو بوس دنیبا تو، حاال منم و حسرت د

 قبرت.

******************************* 

 : 15 یدلنوشته 

 . هم خوبه!یواشکی یهادوست داشتن ،یگاه

 .یمعشوقت بدونه عاشقش کهنیا بدون

 ،یزنیخلوت خودت باهاش حرف م تو

 ،یخوریقهوه م باهاش

 .دیزنیپارک قدم م دیریهم م با

 باهم، دیزنیعاشقانه م یحرفا

 ،یاز سر دلتنگ یها*و*شآغ

 از سر ذوق. یهادنیبوس

قربون  یکنیم یخلوتت، تو ذهنت براش دلبر تو

 .رهیات مصدقه

 ات کنه!خفه یکه دلتنگ یبه حال زمان یوا اما

 .یآروم ش یتونیآغوشش نم الیبا خ گهید

پچ پچ آرومش تو  یخودش باشه و صدا دیبا فقط

 .رهیگوشت، که دلت آروم بگ
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********************************** 
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 : 16 یدلنوشته 

 !ستیخوش ن حالم

 .ندازدیم تیکه بغض به گلو یباران یروزها مثل

 .ردیگیدلت م بیآفتاب که عج یهاغروب یسرخ مثل

 خفه کننده. یهایدلتنگ مثل

 !ستین ایدن یکجا چیام به هو حواس امدلتنگت

 یهابه صدا زدن ست،یمامان ن یبه غرغرا امحواس

 بابا.

 ماندم جانا. نفسیب نم،یسنگ یهانفس به

چگونه  ؟یستیک دانمیکه نم ییتنگ توست! تو دلم

و تمامم شده  یهمه، از خودم دور کرد نیمن را ا

 تو!.

 .یدانیکه م دانمیتوام جانا! م قراریب

 ام.دل خون شده نیبه داد، ا برس

************************************* 

 : 17 یدلنوشته 

 .میگویاست! كامم را م تلخ
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 معروف. یاز آن اسپرسو ترتلخ

 % درصد!98 یهاآن شکالت تلخ یحت

 ده،یسر به فلک کش تیبرا میهایقراریب

 میهااشک دنی! تو که طاقت دم؟یبرا سوزدینم دلت

 .یرا نداشت

 جهنم!. م،یگویم تیخودم برا ؟یپرسیرا نم حالم

 میهاکه خواب خواهد،یآن آغ*و*ش امن تو را م دلم

را به من برگرداند. معتادم به تو، قصد ترک 

را با جان  ادیاعت نیدادنم را نداشته باش! من ا

 .رمیپذیو دل م

 است. تربایز زیتو همه چ با

******************************* 

 : 18 یدلنوشته 

 یهم خوان میهابا گفته میروزها حال و هوا نیا

 ندارد!

 .دیآیخندان من دلم راه نم یهال*ب با

بودن  یمن قو د،یگویو م کوبدیم نیرا به زم شیپا

 .میآی! از پس آن َبر نمخواهمیرا نم

 ُپر بغض، یهاکه از اون خنده آخ

 و از سر اجبار، یزورک یهاطنتیش

 ندهم حال بدم را. حیتا توض خندمیم

 داد. حیدر چند خط توض شود،یرا که نم تو

 !.استیکار دن نیترتو سخت حیتوض

 .چیه گریبلد بود و د دیرا فقط با تو
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*********************************** 

 : 19 یدلنوشته 

 !استیحس دن نیترکنندهخفه ،یدلتنگ

 .الیو-وا گریتو باشد که د یبرا اگر

 نسپار. کسچیمن! مرا به دست ه جان

 قرارم،یبه نبودن تو ب من

 شهرم. یهاابونیبه در خ در

 از تو. یدنبال خبر به

************************************* 

 : 20 یدلنوشته 

 هاتدنیواسه نفس کش یآسمون، که دار نیاسقف  ریز

 چه؟! یبرا خواهمی. نفس میکنیتقال م

 .ستیهست و ن نیمن در جدال ب نفس

 !ستین یجان، حاال که وقت لجباز نفس

منو بغل کن، بگو آروم باش من  ایشو ب بلند

 .جامنیا

 !رمینم یی. بگو بدون تو جاشهینم یچیبگو ه باز

 نزن! رشیهات حساب کردم، زقول یرو من

********************************* 

دلنوشته در سایت تک رمان تهیه و اماده شده این 

ن پیگرد قانونی آاست هر گونه کپی برداری از 

 دارد. 


